
 

 

ACTA Nº 4 

Acta da Reunião Ordinária do dia 23 de Fevereiro de 2007 

--------- No dia 23 de Fevereiro de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala 

de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Sr. Fernando Ferreira Capela, Eng.º Vitor Oliveira 

Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins 

Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 26 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião, o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, justificar a falta, uma vez que o mesmo informou que iria 

estar ausente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de 

Fevereiro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 964.793,26 €, a Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Portaria nº 133/2007, de 26 de Janeiro – Define as normas técnicas e funcionais relativas à 

classificação, cadastro e construção de pontos de água, integrantes das redes regionais de defesa da 

floresta contra incêndios; 

• Portaria 187/2007, de 12 de Fevereiro – Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU II); 

• Decreto Regulamentar nº 5/2007, de 14 de Fevereiro – Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 13/2002, 

de 12 de Março, que regula os requisitos mínimos das instalações e do funcionamento dos 

empreendimentos de turismo no espaço rural. 

3 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – OLIVEIRA E MATIAS – 

PASTELARIA E PIZARIA, LDA. – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela firma Oliveira & Matias – Pastelaria e Pizaria, Lda., com sede em Ponte de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de Pastelaria e Pizaria, denominado “Mr. Renny” esteja aberto às Sextas, Sábados, Domingos e 

Feriados, das 07,00 horas às 05,00 horas dos dias seguintes durante o ano de 2007. --------------------------------------- 

4 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 18/07, levantado pela Equipa de Protecção Florestal da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, contra Paulo Alexandre Quaresma Tavares, residente em Pisão, Côja, por 

proceder à realização de uma queimada na Quinta da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, sem que para 



  

isso possuísse a respectiva licença. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo, ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 22/07, levantado pela Equipa de Protecção Florestal da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, contra a empresa AVEIROBA, tendo como responsável o Sr. Rafael Ferreira de 

Matos, residente em Silveira, Sever do Vouga, por procederem à alteração do relevo natural de um terreno, na Zona 

Industrial de Vagos, junto à empresa GEBOX. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo, ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – DESFILE DE CARNAVAL – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 12/02/07, que 

autorizou a realização do desfile de Carnaval, com os utentes e funcionários do Lar de S. Martinho de Ouca e as 

crianças das escolas do 1º CEB e Pré-Escolar de Ouca, no dia 16/02/07. ---------------------------------------------------- 

7 – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – DESFILE DE CARNAVAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

OLIVEIRINHA EM PARCERIA COM A COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DA 

OLIVEIRINHA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 07/02/2007, que autorizou o desfile de Carnaval organizado pela 

Junta de Freguesia de Oliveirinha e a Comissão Fabriqueira da Oliveirinha, que decorreu entre o Largo da Igreja 

das Quintãs e a Estação da Luz, passando pelo limite do concelho de Vagos, Freguesia de Soza. ----------------------- 

8 – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE SOZA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO PARA 

REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, autorizar a interrupção do trânsito no dia 11/03/2007, entre as 15,00 e as 17,00 horas, na E.N. 333, 

em Soza, entre a Igreja Matriz e a Capela do Sr. dos Passos. ------------------------------------------------------------------ 

------- Mais foi deliberado, unanimemente, comunicar à GNR de Vagos. ---------------------------------------------------- 

9 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – ORBITUR INTERCÂMBIO DE TURISMO, SA – 

Presente o ofício da Orbitur Intercâmbio de Turismo, S.A., datado de 14 de Fevereiro de 2007, o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido e fica cópia do mesmo anexa à presente acta. ---------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dele tomar o devido conhecimento. -------------------------- 

10 – AQUISIÇÃO DE TERRENO NA FREGUESIA DE OUCA – CENTRO EDUCATIVO DE 

CARREGOSA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comprar a Manuel Nunes Serafim Júnior e 

Maria Elisabeth Nunes Bernarda, residentes em Ouca, pelo preço total de 37.032,00 €, os seguintes prédios: --------- 

− Metade de um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 1121, da freguesia de Ouca, pelo preço de 

18.516,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 1122, da freguesia de Ouca, pelo preço de 18.516,00 

€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – AQUISIÇÃO DE TERRENO NA FREGUESIA DE OUCA – A Câmara Municipal delibera por 

unanimidade, adquirir a Manuel Augusto Ferreira dos Santos e Matilde da Encarnação, residentes no lugar e 



  

Freguesia da Fonte de Angeão, metade de um prédio rústico sito na freguesia de Ponte de Vagos, inscrito na matriz 

sob o art.º 2018, pelo preço de 13.450,00 €, destinado ao Parque Desportivo e de Lazer de Ponte de Vagos. ---------- 

12 – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ESCOLAS – APROVAÇÃO DA MINUTA – 

Seguidamente foi presente a minuta do protocolo de cedência de utilização das Escolas desocupadas a outorgar com 

as Juntas de Freguesia do concelho, tendo em vista a rentabilização e reutilização das mesmas. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e autorizar o Sr. Presidente 

da Câmara a assinar os protocolos e outorgar com as Juntas de Freguesia do concelho. ----------------------------------- 

13 – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ALÍPIO SILVA NETO – Presente o ofício de 

Alípio Silva Neto, datado de 26/12/2006, residente em Chipar de Cima, Vilarinho do Bairro, a solicitar o 

pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 24/11/2006, pelas 18,00 horas, quando circulava na 

EN nº 334, sentido Covões / Corticeiro (500 metros após a rotunda que dá acesso ao Covão do Lobo e antes do 

restaurante “O Parque”) e por entre chuva intensa a sua viatura marca Mercedes, matricula 84-27-PQ, foi abalroada 

por um pinheiro que caiu do sentido contrário aquele em que seguia a sua viatura, provocando estragos avultados. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do parecer jurídico datado de 13/02/2007 e 

parecer técnico datado de 30/01/2007, ser sua intenção indeferir o pedido do requerente e, que o mesmo se 

pronunciará quando nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias. ------------------------------------- 

14 – TRANFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA FINANCIAMENTO DAS 

DESPESAS COM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, no sentido de assegurar recursos materiais, para fazer face ao funcionamento das actividades lectivas 

dos estabelecimentos de ensino em referência, atribuir a cada Junta de Freguesia, nos termos do quadro anexo à 

presente acta, uma verba de 26,00 €/ano lectivo/aluno, vezes o número de alunos que frequentam os 

estabelecimentos de ensino da freguesia respectiva, dotando este estabelecimento de ensino com um orçamento 

para o seu funcionamento pedagógico e administrativo, que tem em conta o número de alunos, turmas e 

estabelecimentos de ensino envolvidos, por forma a permitir que todos os educandos tenham acesso, em condições 

de igualdade, às novas competências curriculares indispensáveis para a futura integração dos mesmos na vida 

activa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – CARDA – CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – 

PARCERIA NO PROJECTO “SIM À VIDA, NÃO AO ÀLCOOL” – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara, que em 12/02/2007, assinou a declaração de 

Parceria, com o Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, com vista ao projecto “Sim à Vida, Não 

ao Álcool”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – VENDA DA VIATURA MARCA MITSUBISHI, MATRICULA JQ-17-48 – Seguidamente foram 

presentes duas propostas para a aquisição da viatura JQ-17-48, marca Mitsubishi, em estado de sucata, 

apresentadas por: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Emanuel Pereira Dinis, residente em Midões, Tábua, que oferece 250,00 €; ---------------------------------------- 

− Américo Cheganças, residente em Soza, Vagos, que oferece 350,00 €; ---------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, vender a Américo Cheganças, pelo preço da sua proposta 

na importância de 350,00 €, a viatura mencionada, em estado de sucata. ---------------------------------------------------- 

17 – ANTÓNIO RODRIGUES DOS SANTOS AREIAS – ALARGAMENTO DO CAMINHO DE ÁGUA 



  

FRIA – A Câmara Municipal delibera, por unanimemente retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE CD EDITADO 

PELO GRUPO FOLCLÓRICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir ao Grupo Folclórico 

de Santo António de Vagos, 500 CD’s ao preço de 7,50 €/cada, tendo em vista a edição do mesmo, pelo Grupo. ---- 

19 – INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA JUSTIÇA – CASA DOS 

MAGISTRADOS DE VAGOS – Presente o ofício nº 2551, datado de 12/02/2007, do Instituto de Gestão 

Financeira e Patrimonial de Justiça, a informar que foi obtido acordo sobre a contrapartida de cedência das Casas de 

Magistrados a este Município, anexando minuta do Protocolo respectivo. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta do Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça, concordando genericamente com o clausulado, rectificando no Ponto 4. e cláusula 1ª nº 1. --- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o Protocolo em 

representação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 – PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E O CENTRO 

NOVAS OPORTUNIDADES DA ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CEB DA GAFANHA DA NAZARÉ – 

Seguidamente foi presente o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Centro de Novas Oportunidades da Escola 

Secundária com o 3º CEB da Gafanha da Nazaré e a Câmara Municipal, com vista a constituir uma parceria no 

âmbito Educativo, formativo, autárquico e associativo no que se refere ao Reconhecimento Validação e 

Certificação de Competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente da Câmara 

a outorgar o mesmo em representação da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

21 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos efectuados 

no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 09/02/2007a 22/02/2007, 

cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROCº Nº 6.2.2-

07/2004 – DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS – Presente o ofício da firma Pedro Tavares, 

Engenharia de Projectos, Coordenação de Segurança e Direcção de Obras, Lda., que procede à fiscalização da obra 

mencionada em epígrafe, no qual comunicam que efectuaram o levantamento das propriedades que efectuam 

descargas de água residuais domésticas na Rua da Vila e Rua Principal de Santa Catarina. ------------------------------- 

------- Verificaram a existência de descargas das águas residuais domésticas, directamente para manilhas ou para a 

berma da estrada, através de caixas de ramais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Tendo em conta que com a execução dos trabalhos da rede de drenagem de águas residuais e pluviais, essas 

caixas de ramais serão destruídas, impedindo assim, o seu escoamento, e uma vez que a firma empreiteira solicita 

indicação dos procedimentos a adoptar, de modo a evitar problemas com a população local, propõem manter 

provisoriamente as ligações existentes à Rede de Drenagens de Água Residuais, até o sistema entrar em 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 



  

de 07/02/2007, que concordou com a proposta de Fiscalização, Firma Pedro Tavares, Lda., a comunicar a decisão 

ao empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

PROC.º 6.2.2-19/04 – ALTERAÇÃO DO PROJECTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – 

APROVAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar o Projecto de Drenagem de Águas 

Residuais da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. Nº 6.2.2-07/2005 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – 

Presente a conta final da empreitada mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

unanimidade, homologar a referida conta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES – 

1- MANUEL DOMINGUES RIBEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 204/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 204/06, de que é requerente Manuel Domingues Ribeiro, residente em Canto de Calvão, 

freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, numa sua propriedade, no 

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 29/01/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – JOSÉ VIEIRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 120/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 120/06, de que é requerente José Vieira Neves, residente em Troviscal, concelho de Oliveira 

do Bairro, que pretende proceder à reabilitação de uma antiga habitação sita em Carregosa, freguesia de Ouca. ------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 07/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – JOSÉ VIEIRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 121/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 121/06, de que é requerente José Vieira Neves, residente em Troviscal, concelho de Oliveira 

do Bairro, que pretende construir um Centro de Dia, em Carregosa, freguesia de Ouca. ---------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção indeferir o seu 

pedido, nos termos da informação técnica datada de 27/12/2006, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artº 

100º e 101º do C.P.A, no prazo de 10 dias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ÓSCAR FERREIRA MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 199/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 199/06, de que é requerente Óscar Ferreira Marques, residente no lugar e freguesia de 

Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros, no referido lugar. ----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 06/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – AUTOPLAZA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 123/06 – Presente o processo de informação 

prévia nº 123/06, de que é requerente Autoplaza, Lda., com morada postal na Rua das Quartas nº 41, Mira, que 

pretende instalação de actividade de comércio de automóveis, num terreno sito em Quintã, Vagos. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições dos pareceres da autoridade 

sanitária, EP – Estradas de Portugal, ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil e restante legislação 

aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – DUARTE SILVA PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 



  

134-A/06 – Pretende o processo de Informação Prévia de loteamento urbano nº 134-A/06, de que é requerente 

Duarte Silva Pereira, com residência temporária em França, representado por Joaquim Soares, residente em 

Gândara, que pretende lotear um terreno sito em Salgueiro, Soza. ------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições de informação técnica 

datada de 30/01/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – LILIANA SIMÕES GRAÇA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 131/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 131/06, de que é requerente Liliana Simões Graça, residente na Vagueira, Freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, que pretende a instalação de um gabinete de Estética, num edifício sito na Rua da Igreja, nº 

21, no lugar e freguesia de Calvão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 16/11/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – MARIA EMILIA SIMÕES PATROCÍNIO E JOÃO DOS SANTOS FERREIRA – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROCº Nº 23/02 – Presente o processo de destaque nº 23/02, de que são 

requerentes Maria Emília Simões Patrocínio e João dos Santos Ferreira, residentes no lugar e freguesia de Soza, que 

pretendem o destaque de uma parcela de terreno, para legalização da construção de uma habitação, no referido 

lugar de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, de acordo com a informação técnica 

datada de 13/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ISAURA FERREIRA PINHO CASTRO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º Nº 58/06 – Presente o 

processo de obras particulares nº 58/06, de que é requerente Isaura Ferreira Pinho Castro, residente na Gafanha da 

Vagueira, que pretende proceder a obras de alteração do seu estabelecimento de “Café/Restaurante”, sito na Praia 

da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Uma vez notificada a requerente da intenção de indeferimento do seu pedido, nos termos dos art.º 100º e 

101º do C.P.A, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o requerido com base na informação 

técnica datada de 05/06/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – PEDRO MIGUEL CARVALHO DIAS MOREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 10/2007 – 

Presente o processo de informação prévia nº 10/2007, de que é requerente Pedro Miguel Carvalho Dias Moreira, 

residente em Ouca, que pretende a construção de uma moradia com dois pisos acima da cota de soleira, no referido 

lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 15/02/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – UNIJOTAS – IMOBILIARIA, LDA – PROCESSO DE LOTEAMENTO – PROC.º 03/1997 – 

REDUÇÃO DA CAUÇÃO – Presente o processo de loteamento mencionado em epigrafe, bem como o 

requerimento da mesma firma a solicitar que: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Que a recepção provisória das obras de urbanização do alvará do loteamento se reporte à data em que a 

mesma foi requerida, 17/9/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Seja reduzida a garantia bancárias para o valor de 1 700,00 €; -------------------------------------------------------- 

c) Seja autorizada a substituição da garantia prestada pela sociedade requerente, por outro do mesmo valor em 

nome dos sócios gerentes, uma vez que é intenção dos mesmos proceder à liquidação e encerramento da 



  

sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: -------------------------------------------------------- 

a) Informar a requerente que a recepção provisória só pode ocorrer após a Câmara Municipal deliberar aprovar 

o auto de vistoria, o que aconteceu em 12/04/2006; ------------------------------------------------------------------ 

b) Defere a redução de caução para o valor de 1 700,00 €; ---------------------------------------------------------------- 

c) Autoriza a substituição de garantia bancária, por outra de idêntico valor em nome dos sócios gerentes João 

Batista dos Santos e José Manuel de Almeida Torrão. --------------------------------------------------------------- 

12 – IPPAR – INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO – PRAÇA DA 

REPUBLICA, SITA NA VILA DE VAGOS – CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE 

PÚBLICO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do projecto de classificação apresentado por um seu 

Vereador em 29/06/1983, tomou conhecimento do parecer do IPPAR datado de 20/11/2006 e, uma vez que os dois 

imóveis com interesse patrimonial e arquitectónico já se acham protegidos em sede do Plano de Pormenor do 

Bairro da Corredoura, incluindo restrições de edificação em todo o conjunto que constitui a Praça da República, 

delibera, por unanimidade, ver sem interesse a classificação do conjunto de imóveis da Praça da República 

porquanto a mesma é constituída por edifícios sem qualquer interesse histórico, social, cultural e arquitectónico. ---- 

13 – MATILDE MARGARIDA NETO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

27/06 – Presente o processo de destaque nº 27/06, de que é requerente Matilde Margarida Neto, residente no lugar e 

freguesia de Calvão, que pretende o destaque de uma parcela para construção de uma moradia, garagem e muros, 

no referido lugar de Calvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque tendo em consideração que o terreno se 

acha, em todas as plantas do P.D.M. em vigor, sem qualquer motivo para dúvidas, dentro do perímetro urbano, 

sendo por isso possível e legal a operação de destaque proposta pela requerente. ------------------------------------------ 

D – DIVERSOS  

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – LEVANTAMENTO AERO-

FOTOGRAMÉTRICO DE CABO VERDE – 2ª FASE – CARTOGRAFIA DIGITAL – Presente o ofício nº 

41-DL, datado de 26/01/2007, a solicitar que a Câmara Municipal reaprecie a possibilidade de atribuir um subsídio 

destinado ao “Levantamento Aero-Fotogramétrico de Cabo Verde – 2ª Fase, Cartografia Digital”. --------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter a deliberação anteriormente tomada, informando a 

A.N.M.P não ser oportuno associar-se a um projecto fora dos seus administrativos, enquanto o Município de Vagos, 

não obtiver, também ele, o mesmo instrumento digital. ------------------------------------------------------------------------- 

2 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – 1º CONGRESSO DAS CÂMARAS 

MUNICIPAIS GEMINADAS LUSO – CABO-VERDIANAS / RESOLUÇÃO FINAL – A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor do ofício nº 15/2007-LP, de 26/01/07, da A.N.M.P que anexa a “Resolução Final” do 

1º Congresso das Câmaras Geminadas Luso – Cabo-Verdianas, realizado em Cabo Verde em 19 e 20 de Janeiro de 

2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – AUTORIZAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 07/02/2007, que autoriza a Associação mencionada em epígrafe, a 

instalar o sistema de vigilância baseado em circuito fechado de televisão e gravação de imagens abrangendo a Zona 



  

de Entrada da ETAR da Vagueira e dos espaços destinados ao funcionamento da Associação. -------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------- 

1 – ASSOCIAÇÃO BETEL – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PROC.º N.º 32/07 – Presente o 

processo de Informação Prévia nº 32/07, da Associação Betel, com sede no lugar e freguesia de Ponte de Vagos, 

que requer informação sobre a construção/remodelação para a valência de creche, no seu edifício sede, sito no 

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 23/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 30/07 – Presente o processo de Informação Prévia nº 30/07, da 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com sede no lugar e freguesia de Santa Catarina, 

que requer informação sobre a ampliação de Lar Residencial e Residência Autónoma, no lugar de Santa Catarina. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 22/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 31/07 – Presente o processo de Informação Prévia nº 31/07, da 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com sede no lugar e freguesia de Santa Catarina, 

que requer informação sobre a construção de um Lar para Idosos, no referido lugar de Santa Catarina. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 22/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – SIMÕES, VIEIRA & LOURENÇO, CONSTRUÇÕES, LDA. INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 

25/07 – Presente o processo de informação prévia nº 25/07, de que é requerente Simões, Vieira & Lourenço, 

Construções, Lda., com sede na Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro, que pretende a construção de moradia 

anexos e muros, num sito no lugar de Carregosa, freguesia de Ouca. --------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições de informação técnica 

datada de 22/02/2007, dispensando a consulta à EP – Estradas de Portugal, pelo motivo indicado na referida 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MANUEL FLORÊNCIO MATIAS INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 90/2006 – Presente o processo 

de informação prévia nº 90/06, de que é requerente Manuel Florêncio Matias, residente em lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, que pretende a construção de moradia e anexos, no referido lugar. ------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições de informação técnica da 

EP – Estradas de Portugal (ofício nº 0367/2007/DEAVR, datado de 12/02/2007) e da informação técnica, datada de 

22/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA DO EQUIPAMENTO DE “APOIO 

DOMICILIÁRIO, CENTRO DE DIA E CRECHE DE SANTO ANDRÉ” – A Câmara Municipal delibera, por 



  

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura mencionado em epígrafe e submetê-lo a parecer do Centro 

Regional de Segurança Social de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – REAVALIAÇÃO EFECTUADA PELA FIRMA J. DINIS 

VIEIRA & ASSOCIADOS, LDA. – A Câmara Municipal tomou conhecimento que a reavaliação efectuada ao 

Parque de Campismo, à data de Fevereiro de 2007 é de 1.935.000,00€, de acordo com o relatório apresentado pela 

firma J. Dinis Vieira, & Associados, Lda., com sede em Coimbra, que em Novembro de 1997, já havia feito a sua 

avaliação em sede de concurso. 

8 – CRIANÇAS CARÊNCIADAS DO CONCELHO DE VAGOS QUE FREQUENTAM IPSS’S – 

SUBSIDIO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 26/01/2007 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, rectificar a sua deliberação de 26/01/2007, com referência ao assunto em epígrafe, fazendo constar 

que o número de crianças a apoiar relativamente ao Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão é de 4. ------------ 

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Calvão, nº 3/2007, datado de 21/02/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado ao 

pagamentos dos trabalhos efectuados na Rua da Fonte e Rua da Conceição, no valor de 36.235,14 €. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Calvão o subsídio 

solicitado, destinado à liquidação da factura da firma Vítor Almeida & Filhos, S.A. -------------------------------------- 

10 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DA 

CARREGOSA – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 27/10/2006 - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, proceder à correcção da deliberação supramencionada, referente à aquisição de dois prédios rústicos 

sitos na Freguesia de Ouca, inscritos sob os art.º 1124 e 1125, fazendo constar que os referidos terrenos também são 

adquiridos a Maria Clara de Oliveira Amaral e marido António Manuel de Campos Gomes. ---------------------------- 

11 – PML – PEREIRA DE MOURA, LDA, – JOGOS “MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS 2007” - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à empresa P.M.L. – Pereira de Moura, Lda., pelo valor de 

13.000,00 €, mais IVA, nos termos da proposta apresentada e nos termos do nº1, do art.º 86º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho, e a autorizar o Sr. Presidente a outorgar no respectivo contrato. ----------------------------------- 

12 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DA GAFANHA DA BOA-HORA – POVOAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, proceder à elaboração da proposta do “Plano de Urbanização da Gafanha da Boa-Hora – 

Povoação”, nos termos dos pontos 1. e 2. da informação técnica que é fundamentação e procedimento, a qual se dá 

aqui como inteiramente reproduzida, e fica anexa à presente acta. ------------------------------------------------------------ 

13 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DE PONTE DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

proceder à elaboração da proposta do “Plano de Urbanização de Ponte de Vagos”, nos termos dos pontos 1. e 2. da 

informação técnica que é fundamentação e procedimento, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida, e fica 

anexa à presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 68 – LUZ E RISCOS COMÉRCIO DE MATERIAL 

ELÉCTRICO UNIPESSOAL, LDA. - Presente o ofício da firma mencionada em epigrafe, datado de 22/02/2007, 

a solicitar que a escritura do lote 68 da Zona Industrial de Vagos seja outorgada em nome da referida firma, e não 

em nome individual do sócio Sr. Mário Manuel Simões Frade. --------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que o Sr. Mário Manuel Simões Frade, promitente comprador do lote 68, da Zona Industrial de 

Vagos, constituiu a firma Luz & Riscos Comércio de Material Eléctrico, Unipessoal, Lda., a Câmara Municipal 



  

delibera, por unanimidade, autorizar que a escritura de compra e venda do referido lote, seja efectuada em nome da 

firma mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 94, 95 E 96 – LOMBOSER METALURGICA, LDA. – 

Presente o oficio datado de 21/02/2006, da empresa Lomboser Metalúrgica, Lda., a solicitar autorização para que a 

escritura do lote de terreno da Zona Industrial de Vagos nº 94, 95 e 96 seja efectuada em nome de instituição 

bancária a designar para efeitos de financiamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que a escritura de compra e venda seja efectuada 

em nome de instituição bancária a designar pela firma Lomboser Metalúrgica, Lda., de acordo com o solicitado. ---- 

-------- Deliberou ainda a Câmara Municipal, unanimemente, proceder à correcção da sua deliberação do 

23/12/2005, na parte que refere o preço dos lotes 95 e 96, fazendo contar que o preço total dos mesmos é de 

76.330,00 € e não 80.428,00€ conforme por lapso foi mencionado. ---------------------------------------------------------- 

16 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 119 E 120 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS – 

UNIPESSOAL, LDA., – Foi presente a informação/proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, datado de 

22/02/2007, na qual dá a conhecer à Câmara Municipal, resumidamente, o historial do processo de aquisição do lote 

nº 119 e 120 da Zona Industrial de Vagos, pela firma Vagoplano – Terraplanagens, Unipessoal, Lda., e a informar 

que apesar de notificada para o efeito, a firma não mostrou nenhum interesse em outorgar a escritura de compra e 

venda dos lotes, pelo que propõe: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Que o lote 119 volte para a posse do Município, sendo resolvido o contrato promessa de compra e venda 

na parte que se refere ao referido lote; ---------------------------------------------------------------------------------- 

− Que seja restituído, em singelo, o valor recebido pelo Município aquando da celebração do contrato; ------- 

− Atendendo a que a Vagoplano construiu no lote 120,propõe que os serviços técnicos da Câmara Municipal 

façam a avaliação do muro existente no lote 119 (muro não licenciado) e seja pago à empresa o valor do 

mesmo, uma vez que é de interesse manter-se o muro construído, por reunir condições para o seu 

licenciamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Outorgar a escritura do lote nº120 no prazo de 10 dias úteis. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com as propostas do Sr. Vice-Presidente, e 

informar a firma Vagoplano, Terraplanagens, Lda., que é intenção da Câmara Municipal revogar o contrato 

promessa de compra e venda, na parte que diz respeito ao lote nº 119 da Zona Industrial de Vagos, sendo restituído 

o preço pago, em singelo e, para se pronunciarem, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., no prazo 

de 10 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim________________________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, 

tendo terminado a reunião às 17,15 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 


